
G/F Grævlingehøj 
Corona-møde på stranden d. 25.4.2020 

 
Deltagere: Keld, Signe, John Bo & Marianne 
 
Nyt siden sidst: 
 
Formandsmøde m. Granhøj og Vestervig: 
Følgende blev debatteret: Skilte, overbevoksning, højre vigepligt, containere, 
vagtordning, kajakstativer og lokalplaner 
 
Beslutninger ud fra mødet med Vestervig: 
1. Vi har opbakning til indkøb af skilte fra Granhøj og Vestervig. 

MF bestiller:   
30 km skilt: 1 stk i format som v. Granhøj – placeres v. indkørsel til 
Grævlingehøj. 
Nabohjælp-skilt: 4 styk, som placeres v. Skovhøj, Granhøj, Stationen og 
Bakkestien v. hestemarken 

2. Overbevoksning ud mod Græflingehøjvej – fra Vestervig: Signe tager kontakt 
med ejere og foreligger problematikken. 

3. Højrevigepligt er til gengæld et problem, hvorfor alle opfordres til, at 
overholde vigepligten, når der køres fra stationen mod stranden.  

4. Flaske- & Papircontainer har MF skrevet til kommunen om og vi afventer. 
5. Vagtordning: Vestervig har Erland på rundering 1 gang ugentligt i foreningen, 

hvilket de betaler kr. 4000/år (vintersæson) Mulighed også for enkelte 
husejere i de andre foreninger.  

6. MF har spurgt om kajakstativ ala Granhøjs. Ib vender tilbage herom. Vort 
nuværende kajakstativ skal allerede have udskiftet pæle – så måske et 
alternativ?  

7. Lokalplaner – afventer til næste møde (efter corona), hvor alle må samles. 
 

Nye medlemmer: 
Falkevej 1 – Tabita Maria Rosendahl Musaeus 
Skovhøjen 3 – Sine Storr og Nete Termøhlen (døtre til Kirsten Termøhlen) 
 
Indbrud / Kriminalitet: 
Der er ikke hørt om indbrud siden februar 2020. 
 
I forbindelse med Nabohjælp skilte, har vi fået tilbud om besøg af 
indbrudsekspert fra Nabohjælp. Hvis muligt arrangeres dette til næste 
generalforsamling d. 23.10.2020. 



 
Vor kasserer, Stig Wessberg, har modtaget forfalsket e-mail, hvor formandens 
e-mail er misbrugt med henblik på overførsel af penge. Dette blev heldigvis 
opdaget.  
 
Vejene: 
Kreumhuusvej blev endelig lavet i januar – men resten? Det ser ikke ud til at 
huller er fyldt ud, trods adskillige rykkere. Specielt Hybenvej er blevet meget 
kritisk, hvor midterrabat nu må fjernes. MF forsøger at få ny mand på opgaven.  
 
Fejlearbejde ud for egne matrikler er ikke sket. Vi besluttede derfor, for at skåne 
vejene, at vi får en fejemaskine til at gøre arbejdet.  
 
Signe & John Bo gennemgår vejene for bevoksning og tager kontakt med 
grundejere, hvor reglerne for bevoksning ikke overholdes (se vedhæftede) 
 
Strandareal:  
Japansk pileurt – formerer sig som aldrig før og vi blev enige om at få Erland til 
at slå arealer med japansk pileurt hver 14. dag.  
 
Signe har ansøgt omkring strandsauna og afventer svar.  
 
Brodel samt trappe blev sat i vandet – så nu er badesæsonen for alvor i gang. 
 
Stranddagen aflyst - Opgaver til dem der har lyst og overskud: 

1. Fjerne affald - løbende 
2. Tømmerflåden skal males (kontakt evt. Signe)  
3. Bænke og borde skal males (kontakt evt. Signe) 
4. Vilde udskud (brombær, poppel, brændenælder) gælder også i 

grænseområdet mod Brinck (hør evt. Signe eller MF) 
 
Bådene:  
Numre givet til Keld, som også står for operation Sømærkning (mærkat til jolle 
og flyers) 
 
Trods forbud mod samvær, håber vi alle har det godt og nyder den pragtfulde 
natur. Vi glæder os til at kunne mødes, på den anden side af corona-forbudene. 
 
God sommer 
På Bestyrelsens vegne 
Marianne Frost (MF) 


